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ATA DE REUNIÃO
Ata da (209ª) ducentésima nona reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 08 de março do ano de 2018 às 14 horas
na sala 4C201 do Bloco 4C - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador Prof. Dr. Tiago
Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os membros do Colegiado biênio 20172019, os professores doutores: José Roberto Mineo, Sydnei Magno da Silva e o representante discente
doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador justificou ausência para o Prof. Matias Pablo Juan
Szabó e a Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. O Presidente iniciou os trabalhos com o pedido de
inserção de pauta no item “outros”. Em seguida, colocou para votação as Atas das reuniões 206 e 208,
que foram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes do colegiado disposta para assinatura
no processo SEI 23117.025063/2017-13 e 23117.013866/2018-14, respectivamente. Em seguida
apresentou planilha com o resumo consolidado (docente) de publicação 2017, patentes e capítulo de
livro, sendo substrato de dados do “Plataforma Sucupira”. A reunião ocorreu com a tomada das
seguintes decisões: Atualizações sobre o corpo discente e distribuição de cotas de bolsas. O
coordenador apresentou planilha gerada junto a Comissão de Bolsas e Acompanhamento da Evolução
Discente, contendo dados atualizados do corpo discente, onde os membros do Colegiado puderam
observar o detalhamento de dados de ingresso, orientador, bolsa, prazo de qualificação, prazo de defesa
e controle de entrega de relatório acadêmico. O Programa conta com 33 bolsas de doutorado e 17
bolsas de mestrado. Quanto ao mestrado, não há edital específico para distribuição de cotas de bolsas de
mestrado, porém a distribuição das mesmas tem seguido, historicamente, o critério meritocrata, com
base no processo de seleção de ingresso mediante disponibilidades de cotas, conforme descrito no
próprio edital. Com base em tal histórico, a Comissão de bolsas sugeriu que fossem alocadas as três
cotas de bolsas de mestrado disponíveis para os três primeiros colocados na seleção 2018/1. Mediante
análise do atual cenário, onde há demandantes por cotas de bolsas de mestrado que ainda não foram
agraciados, especificamente pela colocação obtida no processo de seleção inicial e pelo número
reduzido de cotas disponíveis, a Comissão sugere que não haja novo aporte financeiro do Programa
para a implementação de cotas adicionais e, em contra-partida, que o Programa desencadeie Edital
específico para a alocação inicial de cotas de bolsas de mestrado. Tal edital deveria comtemplar a
concorrência entre os ingressantes e os discentes demandantes que ainda não foram agraciados, e já
estar vigente para o segundo cronograma de seleção de ingressantes. Na sequência o coordenador
apresentou o resultado final do Edital PPIPA 03/2017 para renovação e concessão de bolsas de
doutorado em 2018 (cronograma 1), a listagem de concessão de bolsas, bem como as respectivas listas
de espera. O colegiado por unanimidade referendou o resultado do Edital e as sugestões da Comissão
de bolsas. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Carta de desistência de bolsa/doutorado. O
coordenador leu a carta apresentada pela doutoranda Flávia Alves Martins de desistência de bolsa com
vínculo, com assinatura do orientador Claudio Vieira da Silva. Posto em votação o colegiado por
unanimidade aprovou o pedido. Encerrado este item passou-se ao seguinte. PROEX – saldo
remanescente. Havia, no momento, saldo remanescente de R$66.812,69 para débito até 31 de
março/18, quando do encerramento do projeto para prestação de contas. Deste valor, R$40 mil será
empenhado para a aquisição de equipamento (PCR em tempo real), e contando com despesas já
comprometidas em bancas, haverá um saldo de 22mil para financiamento de consumo e serviço.
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Considerando o saldo e a necessidade de execução orçamentária, o coordenador abre discussão sobre
demandas possíveis. Foram elencadas diversas sugestões de material de consumo laboratorial e
material de biossegurança, sugerindo-se o levantamento de preço de itens que possam ser utilizados por
toda a comunidade. Por fim, mais uma vez o coordenador ressaltou que o Programa passará por
interstício orçamentário até a assinatura de novo convênio PROEX junto a CAPES, relativo aos anos
compreendidos entre 2018 e 2021. Neste período, não serão aceitas solicitações por parte da
comunidade. Posto em votação, por unanimidade, o colegiado aprovou o elenco de itens sugeridos e
autorizados para compra. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitação de pagamento de
taxa de publicação. Foi pautada solicitação de pagamento de taxa de publicação de artigo do grupo de
pesquisa da Profa. Márcia Cury, em periódico Qualis B4. O colegiado, por unanimidade, indefere a
solicitação, uma vez que descumpre a regra imposta para tal tipo de apoio via PPIPA, que é restrita a
artigos publicados em periódicos de classificação Qualis B2 ou superior. Encerrado este item passou-se
ao seguinte. Relatórios 2017. O coordenador apresentou ao colegiado a planilha de atualizações dos
relatórios acadêmicos 2017, ressaltando que todos os discentes enviaram a documentação. Foi dito
adicionalmente que os mesmos serão distribuídos por via eletrônica em momento oportuno. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum – solicitações de ajuda de
custo: Foram referendados pelo colegiado os seguintes pedidos de reembolso (PROEX): Profa. Dra.
Neide Maria da Silva o pagamento de: 1) publicação de artigo no periódico “Scientific Reports” no
valor de R$2.725,96 e, 2) taxa de revisão e editoração de manuscrito por “American Journal Experts”,
no valor de R$797,63; sobre a revisão de linguagem em manuscrito pelo “Proof-Reading-Service.com”
o ressarcimento no valor de R$115,60 para a Pós-doutoranda Sabrina Royer; para o mestrando Luiz
Gustavo Machado o valor de R$104,00; e para a doutoranda Bruna Fuga de Araújo o valor de
R$102,81. Todos as solicitações de reembolso foram acompanhadas dos comprovantes solicitados.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum - Cartas de aceite
de orientação e coorientação: Foram apresentados os seguintes pedidos: Prof. Cláudio Viera da Silva
solicita coorientação para o ingressante Cassiano Costa Rodrigues pela Doutoranda Thaise Lara
Teixeira; Prof. Matias Pablo Juan Szabó a coorientação para a doutoranda Ana Carolina Prado Sousa
pelo Prof. Dr. Jonny Yokosawa; e o Prof. Dr. Paulo P. Gontijo carta única com o aceite de orientação e
pedido de coorientação para o mestrando Vinícius Lopes Dias pela Profa. Dra. Rosineide Marques
Ribas. Posto em votação o colegiado por unanimidade deferiu os pedidos do Prof. Matias e do Prof.
Paulo Gontijo, e indeferiu o pedido de coorientação por Thaise Lara Teixeira, com a seguinte
justificativa: segundo o Art. 15 da Resolução 05/2003 do Conselho Universitário, somente poderão
exercer a função de coorientadores aqueles que possuírem, obrigatoriamente, título de doutor. Portanto,
o colegiado sugere que o orientador indique outro(a) coorientador(a) ou reencaminhe a solicitação após
a homologação do título de doutor da candidata a coorientadora. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum - Solicitações de defesa de mestrado e doutorado.
O coordenador leu as cartas apresentadas pelos seguintes professores: 1) o Prof. José Roberto Mineo
solicitou defesa da mestranda Jacqueline Pádua de Queiroz, a ser realizada em 28 de fevereiro de 2018;
2) Prof. Paulo P. Gontijo Filho solicitou a defesa do mestrando Luiz Gustavo Machado para o dia 19 de
fevereiro de 2018. 3) Prof. Ernesto Akio Taketomi solicitou a defesa do mestrando Vinícius José de
Oliveira para o dia 19 de fevereiro de 2018; 4) Profa. Neide Maria da Silva solicitou a defesa do
doutorando Mário Cézar de Oliveira para o dia 28 de fevereiro de 2018 e, para o doutorando Romulo
Oliveira de Sousa para o dia 30 de janeiro de 2018. O colegiado referendou os pedidos apresentados.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum - Solicitação de
qualificação (mestrado e doutorado). O coordenador leu os pedidos apresentados pelos seguintes
professores: 1) José Roberto Mineo solicitou a qualificação da mestranda Jacqueline Pádua de Queiroz,
a ser realizada em 20 de dezembro de 2017; 2) Ernesto Akio Taketomi solicitou a qualificação do
mestrando Vinícius José de Oliveira para o dia 26 de janeiro de 2018; 3) Julia Maria Costa Cruz
solicitou a qualificação do doutorando Edson Fernando Goulart de Carvalho para o dia 26 de fevereiro
de 2018 e, para a mestranda Camila de Almeida Lopes para 23 de abril de 2018; 4) Neide Maria da
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Silva solicitou a qualificação para os seguintes doutorando(a)s Mário Cézar de Oliveira para o dia 07 de
fevereiro de 2018 e, para Ester Cristina Borges Araujo para o dia 08 de fevereiro de 2018, por último,
Romulo Oliveira de Sousa para o dia 15 de dezembro de 2017; 5) Cláudio Vieira da Silva solicitou a
qualificação para o doutorando Samuel Cota Teixeira para o dia 08 de janeiro de 2018. O colegiado
aprovou todos os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad
referendum - Solicitações de dilação de qualificação e defesa (mestrado). Foi apresentado pelo Prof.
Sydnei Magno da Silva o pedido de dilação de qualificação para a mestranda Eliane Martins Ferreira
Abdias Dias e a dilação de prazo da defesa por um período de 45 dias; e o Prof. Marcelo José Barbosa
Silva solicita dilação de qualificação e defesa para o mestrando Pedro Augusto do Amaral por três
meses de acordo com o Art.33 da Resolução n.05/2003 do CONPEP, sendo válida até o dia 30 de maio
de 2018. O colegiado aprovou os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitações
aprovadas Ad referendum - Solicitação de homologação. O colegiado referendou para fins de
emissão de diploma a homologação de defesa de mestrado para os discentes Vinícius José de Oliveira,
Luis Gustavo Machado, Danielle Pereira Silva e Iasmin Aparecida Cunha Araújo; e homologação de
defesa de doutorado para o(a)s discentes Cláudia Mendonça Rodrigues, e Lucas Silva de Faria.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum - Solicitações de
aproveitamento de créditos. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos para as
doutorandas: 1) Aline Alves da Silva, sendo 55 créditos da dissertação de mestrado e 12 créditos
referente publicações de artigos e participações em eventos; 2) Rafaela José da Silva, sendo 55
créditos da dissertação de mestrado e 22 créditos referentes a publicações de artigos; e 3) Bruna
Cristina Borges, sendo 55 créditos da dissertação de mestrado e 02 créditos válidos referentes a
publicação de resumos em eventos. Todos aprovados ad referendum pelo Coordenador após
enquadramento do pedido de aproveitamento de créditos conforme os Art. 42 e 43 da Resolução
05/2003 do CONPEP. As solicitações foram referendadas pelo Colegiado. Encerrado este item passouse ao seguinte. Renovação de matrícula posdoc. O coordenador apresentou ao Colegiado os
requerimentos de renovação de matrícula no Programa de Pós-doutorado da UFU junto ao
PPIPA/ICBIM de Paola Amaral de Campos (com bolsa Pós-doutorado Júnior, PDJ/CNPq), com
termino do projeto previsto para 28/02/2019 sob orientação do prof. Dr. Paulo Pinto Gontijo Filho; e
para Maria Marlene Martins (com bolsa – outra), sendo término previsto para janeiro de 2019, sob a
supervisão do Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó. Após apreciação da documentação apresentada, os
pedidos foram postos em votação e, por unanimidade, o Colegiado aprovou as renovações de matrícula
(conforme Art.9º e Art. 11º §2º e 4º§ da Resolução n.18/2015 do CONPEP). Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Outros - Substituição de projeto de doutorado. O coordenador apresentou ao
Colegiado o pedido de substituição do projeto de doutorado da aluna Flávia Batista Ferreira França
aprovada em 2015/1 sob o título: “Avaliação e caracterização da importância do papel da citocina IL-10
na resposta imune durante a infecção por Neospora caninum” para “Caracterização da resposta imune
durante a infecção por Neospora caninum pela via oral em modelos murinos” em função de
dificuldades apresentadas no desenvolvimento do projeto inicialmente proposto. Posto em votação, por
unanimidade, o Colegiado aprovou a substituição do projeto. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião as 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, eu, Luceleide de
Freitas Queiroz, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Wilson Patriarca Mineo, Presidente, em
23/04/2018, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sydnei Magno da Silva, Conselheiro(a), em
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_im…4eb8d7027af5839ea5b6515dd2c9c35fdbb2f6e17ef88a879161a9e4334c
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26/04/2018, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heber Leão Silva Barros, Conselheiro(a), em
26/04/2018, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por José Roberto Mineo, Conselheiro(a), em
28/04/2018, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0416912 e o código CRC 1079DB00.

Referência: Processo nº 23117.025546/2018-07
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